COL·LEGI PARE ENRIC D’OSSÓ
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE

CURS 2018-19

“Una de les nostres senyes d’identitat és la capacitat de viure amb profunditat
i consciència. Mirar amb el cor, per descobrir més enllà del superflu, la
complexitat d’allò real i de la riquesa que amaga cada individu, fa que es
pugui descobrir la presència del Déu vivent en les persones i en la història.
Parlem d’un perfil de persones místiques, caracteritzades per l’atenció plena
cap a les persones, cap a la realitat, cap a sí mateixes i cap a Déu”.
Projecte educatiu Institucional (PEI)
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1. COL·LEGI PARE ENRIC D’OSSÓ

Present com a Centre Educatiu a Bellvitge des de l’any 1970, porta 46 anys educant persones.

La nostra escola pertany a la FUNDACIÓ ESCOLA TERESIANA, entitat que aplega la titularitat de tots els
centres escolars que Companyia de Santa Teresa de Jesús te a Espanya. La Fundació va néixer l’any 2009
amb l’objectiu de mantenir i impulsar cap al futur els centres escolars. Tots aquests centres tenen en comú
un Projecte Educatiu propi i singular (PEI) basat en la PROPOSTA EDUCATIVA TERESIANA, document
destinat a servir d’instrument de treball per a dinamitzar l’educació teresiana en qualsevol àmbit educatiu
(Proposta Educativa Teresiana, p. 5).

La Companyia de Santa Teresa de Jesús, impulsora de la FUNDACIÓ ESCOLA TERESIANA, fou fundada
al 1876 per Sant Enric d’Ossó amb la finalitat de l’educació cristiana de nens i joves, està, hores d’ara,
estesa per Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia.
El Pare Enric d’Ossó va pensar en una educació integral, basada en els principis de l’Evangeli i amb un estil
teresià, seguint el model i valors viscuts per Santa Teresa de Jesús: la fortalesa, la grandesa d’ànim,
l’alegria, la gratitud i la generositat, la sinceritat, la lleialtat i la humilitat.

Els criteris i principis pedagògics del nostre centre són recollits al document de CARÀCTER PROPI,
concretats en el PROJECTE EDUCATIU INSTITUCIONAL i desenvolupat en el PROJECTE CURRICULAR
DE CENTRE.

Les funcions, drets i deures dels diferents integrants de la Comunitat Educativa i la seva participació a la
vida del centre es troben recollides al REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR.

Els aspectes organitzatius i les opcions preferents per al present curs estan recollides en aquest document,
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE.
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2. PROJECTE EDUCATIU INSTITUCIONAL

VISIÓ
Aquest apartat recull quina visió del futur té la nostra institució, què volem assolir a l’Escola Teresiana i de
quina forma concretarem la missió evangelitzadora en els pròxims anys.
Les sis claus que reconeixem prioritàries a l’escola són:
-

Personalitzadora

-

Empàtica: mirem amb la mirada de l’altre

-

Basada en la inclusió i en l’equitat

-

Oberta

-

Amb visió de futur i interconnectada

-

Dissenyadora del canvi

MISSIÓ
“La Fundació Escola Teresiana es va constituir amb una finalitat educativa que es desenvoluparà d’acord
amb l’esperit evangèlic, la doctrina de l’Església Catòlica i el carisma teresià de Sant Enric d’Ossó”.
La missió expressa el propòsit últim de la nostra escola teresiana. Està arrelada en el carisma del nostre
fundador Sant Enric d’Ossó i inspirada en Santa Teresa de Jesús. Expressa la raó de ser, el sentit de totes
les nostres accions i l’element diferenciador respecte d’altres institucions educatives. És el motor d’aquest
projecte educatiu institucional.
Es basa en sis principis:
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-

Eduquem educant-nos

-

Eduquem persones en relació

-

Eduquem transformadors socials

-

Eduquem amb lideratge espiritual

-

Eduquem liderant el canvi

-

Eduquem la creativitat

VALORS
Volem expressar de forma senzilla quins són els valors que defineixen l’estil educatiu, el perfil personal i
vocacional, la cultura organitzativa, l’actitud dels educadors teresians (docents i no docents) i de les nostres
comunitats educatives.



Eduquem educant-nos des de la realitat que som i vivim, abraçada en la seva pluralitat i complexitat
i col·laborem en la seva transformació, deixant-nos transformar.



Ment oberta: L’educador teresià és una persona atenta als canvis i amb visió de futur.



Proactivitat i compromís: L’educador teresià se sent compromès amb les persones.



Gosadia i entusiasme: Creiem que l’audàcia és motor d’avenç, i per això, les persones i la institució
estem cridades a ser agosarades i valentes.



En continu creixement espiritual i intel·lectual: L’educador teresià educa en la presa de consciència,
d’autoconsciència, d’aquell procés de creixement existencial i espiritual.



Proximitat: El clima educatiu dels col·legis de la Fundació, especialment la seva cordialitat i
proximitat, facilita l’acolliment i la integració de tots els que s’apropen i s’incorporen als nostres.

El nostre caràcter propi ens diu: “L’Escola Teresiana considera que tota l’acció educativa, és un mitjà per
donar a conèixer i transmetre el missatge de Jesús. Entenc que l’acció pastoral IMPREGNA tota la vida del
centre i no únicament el que és explícitament religiós”.
Enric d’Ossó, vol a través de l’educació transformar el món.
Nosaltres com educadors teresians, volem donar resposta des de la nostra realitat. Volem viure aquesta
transformació:


Des de l’ACOLLIDA DE LA PERSONA, tal com és, ajudant a desenvolupar totes les seves qualitats.
Descobrint en la DIVERSITAT e INCLUSIÓ un enriquiment i un repte.



En clau de RELACIÓ, a tres nivells:
- AMB UN MATEIX: descobrint el més genuí de cadascú, descobrint a través de la
interioritat que estem habitats per Déu.
- AMB ELS ALTRES: Vivim en comunitat que aprèn de tothom. On intentem viure aquesta
realitat amb una mirada crítica i transformadora.
- AMB DÉU: A través dels quarts d’hora, de les celebracions, eucaristies, descobrim a un
Jesús proper, amic. Sant Enric ens convida a pensar, sentir, estimar i actuar com Ell.
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Amb el compromís per la justícia i la pau: No som aliens al que passa al nostre voltant i en el món, I
a través de la nostra participació en els diferents campanyes solidàries, de les diferents
metodologies que fem servir com l’Aprenentatge Servei, Design for Change, treball cooperatiu,
anem donant resposta a totes les necessitats que veiem en el nostre món.

3. OBJECTIU DEL CENTRE. PRIORITATS DEL CURS
OBJECTIU DEL CENTRE

GENERAR UNA NOVA FORMA DE RELACIÓ AMB DÉU, AMB ELS ALTRES I AMB LA REALITAT.

Per nosaltres, educar és un fet relacional, una trobada que té una finalitat educativa. L’objectiu de l’escola
teresiana és educar subjectes de trobada i transformadors socials. Volem formar persones capaces de viure
des de dins, en relació amb els altres i amb la realitat, obertes a la transcendència i a la relació amb Déu.
Concretarem i desenvoluparem les competències que possibiliten anar-ho fent vida, tenint en compte la
mística de l’educació teresiana, que ens convida a obrir els ulls i l’oïda, a aprendre a percebre, a tocar el
sofriment i a redescobrir el gust per la trobada.
La proposta pedagògic pastoral és que tot allò que fem i visquem en aquest curs: programacions
d’assignatures, organització i forma de les reunions, activitats escolars i extraescolars, projectes, Quarts
d’Hora, Celebracions i dinàmiques- s’elabori i es dissenyi tenint en compte l’esmentat objectiu. A més, els
Plans iniciats o que s’implementaran (Programa Mirar-te, Pla d’Acció Tutorial…), les metodologies actives i
transformadores (ApS, DFC,...), la nostra piràmide d’aprenentatge del PEI (que ens convida a fer un pas
més en la personalització i l’acompanyament), ajudaran i contribuiran a generar aquesta nova forma de
relació.
Com escola...


Creiem en el sentit profund de l’educació, és a dir, creiem en la persona i treballem per tal que
aquesta descobreixi el millor que té, vivint la diversitat com un valor.



Creiem en el treball conjunt entre tots els que formem la comunitat educativa: en el treball en equip i
valorem positivament la implicació dels pares en aquests nous reptes de l’educació. Agraïm
especialment que hi hagi tantes persones compromeses en aquest projecte...



Creiem com educadors que el nostre centre és un espai acollidor, familiar, que afavoreix les
relacions personals amb tots els estaments: pares, alumnes, companys.

Aquestes creences ens porten a seguir somiant una escola nova que ens portarà a la construcció d’un món
millor, seguint els valors de l’Evangeli on la Pau i la Justícia siguin una realitat a la nostra societat.
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Aquest és el lema que impregnarà totes les vivències i experiències d’aquest
curs, 2018-19, en les escoles de la Fundació Escola Teresiana, a la qual
pertanyem. Els pilars que faran possible aquesta fita són:

Conèixer la realitat a través d’una nova forma de mirar tot el que ens envolta.

El compromís, no només hem de constatar, també hem de reflexionar i actuar.

La transformació ve quan creiem en el nostre Projecte Educatiu.

I en comunitat. Volem comptar amb totes les persones que formem part
de la comunitat educativa de la nostra escola. Tots som importants, tots
volem aportar el millor que som i tenim.

I tot això ho farem a través de les següents metodologies:

ApS

9

COMUNITATS

APRENENTATGE

APRENENTATGE

D’APRENENTATGE

COOPERATIU

SERVEI

INTEL·LIGÈNCIES

DESIGN

CULTURA DE

MÚLTIPLES

FOR CHANGE

PENSAMENT

PRIORITATS DEL CURS PER ETAPES

OBJECTIU:
IMPULSAR UN CANVI
EDUCATIU A TRAVÉS
DE LES PERSONES
1.

Fomentar la relació
entre les diferents
etapes

EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ PRIMÀRIA

 Consolidar el projecte “Padrins
Lectors” entre els alumnes de
Cicle Superior i Cicle Inicial
seguint
la
metodologia
d’Aprenentatge-Servei.

ESO

BATXILLERAT

 Consolidar els tallers de microteatres pels alumnes ESO-BATX.

 Consolidar la participació dels alumnes en les proves cangur organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques des
de 5è de primària fins a 2n Batxillerat.
 Realitzar la jornada de l’activitat física (“En Dansa” per primària i “Dia de l’esport” per ESO-BATX).
 Mantenir la jornada de les Matemàtiques a l’escola, coincidint amb el dia internacional del nombre 𝝅.
 Posar en marxa el projecte de pastoral entre etapes.
 Mantenir la gimcana de Santa Teresa per fomentar la relació i la convivència dels alumnes grans i els petits.
 Treballar la verticalitat dels continguts clau de les matèries instrumentals a nivell de professors.
 Incorporar una jornada al voltant del dia internacional del medi ambient.
2. Fomentar els treballs
transversals entre els
professors del mateix
cicle o etapa.








Consolidar
l’organització
de
tutories compartides en els 3
nivells de l’etapa d’Educació
Infantil i al 1r nivell de Cicle
Inicial.
Implementar
la
tutoria
compartida a 2n de Primària.
Consolidar
el
treball
per
Ambients d’Aprenentatge en
l’etapa d’educació Infantil.
Iniciar el treball per Ambients
d’Aprenentatge a Cicle Inicial.
Incorporar la codocència en les
matèries de Matemàtiques i
Català de cicle mitjà i superior.







Continuar
treballant
diferents projectes amb
metodologia
d’Aprenentatge Servei.
Realitzar
projectes
interdisciplinaris (Nadal,
Setmana Cultural i
Crèdit de Síntesi).
Consolidar els projectes
interdisciplinaris a 1r i
2n ESO (5h a la
setmana tot el curs).







Consolidar el projecte de Nadal de l’etapa. Millorar o
incorporar nous projectes (segurament a 1r
Batxillerat).
Mantenir l’intercanvi escolar amb Polònia: en funció
del nombre d’alumnes oferir 2 estades diferents.
Plantejar un intercanvi escolar pel curs 19-20 dins
del programa Erasmus KA2 per associacions
estratègiques per a la cooperació entre centres
educatius. Establir contactes amb escoles, via
plataformes de contacte entre professors com
etwinning o altres.
Fomentar la participació dels alumnes en la jornada
literària de Sant Jordi i en els microteatres.

3. Millorar la competència
anglesa dels alumnes.

EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT










Implementar activitats CLIL en
els projectes d’Educació Infantil i
Cicle Inicial.
Programar dies temàtics, durant
el curs, en llengua anglesa
“English Days”.
Programar
una
setmana
d’immersió en llengua anglesa a
Cicle Inicial.



4.
LÍNIA
ESTRATÈGICA 
MATEMÀTIQUES:
treballar els conceptes d’espai, 
forma i mesura i la dimensió de
la resolució de problemes dins
de l’àmbit matemàtic.
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Consolidar les estades
lingüístiques
a
Anglaterra.
Programar English day.
Programar English week
1r ESO.

Avaluar la millora de la competència
anglesa al llarg de l’etapa: realització de
proves inicials i finals estàndards.

Mantenir i consolidar l’oferta del Batxillerat dual a partir de 2n ESO.
Fomentar l’acreditació del nivell de llengua anglesa pels alumnes al
finalitzar 4ESO i 2n BATX.

Mantenir la presència de la figura de l’auxiliar de conversa.
Avaluar la millora de la competència oral dels alumnes de 6è i 4ESO.

Consolidar el projecte d”Escacs a
l’aula” a Cicle Inicial i Cicle Mitjà.
Consolidar el treball de l’àrea de
Matemàtiques
per
Grups
Interactius a 1r, 2n i 3r,
incorporant dins l’aula altres
membres
de
la
comunitat
Educativa.
Implementar a 4t de Primària el
treball de l’àrea de Matemàtiques
per Grups Interactius a Cicle
Inicial, incorporant dins l’aula
altres membres de la comunitat
Educativa.



Millorar la comprensió lectora per interpretar els enunciats dels problemes
matemàtics. Utilitzar sistemàticament en totes les matèries del departament
textos de diferents tipologies. Proporcionar pautes i eines per a millorar la
comprensió dels textos de manera gradual segons els cursos. Donar pes
específic a l’avaluació de la matèria d’aquest tipus d’activitat

EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ PRIMÀRIA
4.
LÍNIA
LLENGÜES.

ESTRATÈGICA 
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Reforçar la comprensió lectora dels
alumnes. Realització de qüestionaris de
comprensió lectora en Llengua Catalana
en els cursos de Primària (ACL) i en
Llengua Castellana a 1r i 2n de primària,
de manera sistemàtica durant el curs, per
tal de detectar alumnes que els cal un ajut
específic.
Replantejar de la complementaria de
Teatre a Cicle Mitjà, per tal de donar
impuls a la comprensió escrita i oral i
l’expressió escrita i oral tant en Llengua
Catalana com Llengua Castellana.
Implementar, durant l’estona de l’arribada
dels alumnes, una franja de 30 minuts de
lectura diària a Cicle Inicial, tenint en
compte diferents gèneres literaris.
Participar amb els alumnes de Cicle Mitjà i
Cicle Superior en el Certamen de Lectura
en Veu Alta

ESO



BATXILLERAT

Treballar l’expressió escrita: Produir diferent tipologia textual amb
una estructura determinada.
Llegir en veu alta amb bona vocalització, dicció, projecció de veu,
puntuació, entonació i interpretació.

4. CONFIGURACIÓ DEL CENTRE

4.1. MARC HORARI
INFANTIL (P3, P4, P5)
Horari de matí: 9h - 13h
Horari de tarda: 15h - 17h
PRIMÀRIA
Horari de matí: 9h - 13h
Horari de tarda: 15h - 17h
SECUNDÀRIA:
Horari de matí. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous: 8h - 13,20h
Divendres: 8h - 14,20h
Horari de tarda. Dilluns, dimecres, dijous: 15h - 17h
BATXILLERAT:


1r BATX

Dilluns, dimarts, dijous, divendres: 8h -14:20h
Dimecres: 15h - 17h


2n BATX

Horari matí: 8h - 14:20h

4.2. DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS
Direcció General del Centre: Lourdes Ruiz.
Direcció Pedagògica Infantil i Primària: Yolanda Ginesta.
Direcció Pedagògica Secundària: Margarita Da Rosa.
Direcció Pedagògica Batxillerat: Montse Barrera.
Cap d’Animació Cristiana: Neus Artacho stj.
Equip Directiu: Lourdes Ruiz, Neus Artacho stj, Laura Alonso, Montse Barrera, Yolanda Ginesta i Margarita
Da Rosa.

Administració: Laura Alonso i Carla Lombardero.
Secretaria: Teresa Font, Carla Lombardero i Elena Alloza.
Departament d’Orientació: Laura Navarro i Raquel Lucas.
Vetlladora: Gemma Pahissa.
Equip d’Animació Cristiana: Neus Artacho stj, Sergi Vidal, Marta Valera, Francesc Batlle i Maria Rosa
Rodríguez.
Equip impulsor àmbit pedagògic: Àgata Chichiercha, Sergi Vidal, Ignasi Benet, Esperança Ros, Olga
Carceller, Vanessa Leal, Laura Navarro, Raquel Lucas, Yolanda Ginesta i Margarita da Rosa.
Coordinació d’Activitats Extraescolars Esportives: Raül Pozueta.
Coordinació d’Activitats Extraescolars no Esportives: Laura Navarro.
Recepció: Mari Sánchez, Elena Alloza i Ana Rosa Pozo.
Copisteria: Ana Rosa Pozo.
Menjador: Laura Alonso.
Cuina: Silvia Roncero, Carmen Miramontes, Inmaculada Ramírez i Rafi Ruiz.
Auxiliar de conversa en llengua anglesa: Irene Olmos.
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4.3. PROFESSORAT

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA
DIRECCIÓ PEDAGÒGICA: Yolanda Ginesta
EDUCACIÓ INFANTIL
COORDINACIÓ: Pedro Carrasco
Tutors P3: Marielo Sánchez, Àgata Chichiercha i Ana González
Tutors P4: Mª Jesús Martínez, Natalia Martín i Laura Adamuz
Tutors P5: Dolors Bruguera, Neus Artacho stj i Pedro Carrasco
Professors d’educació infantil: Marta Valera i Yolanda Ginesta

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL COORDINACIÓ: Dani Bonany
Tutors 1r: Cristina Gesé, Gisela Bonet i Dani Bonany
Tutora 2n: Neus Blanch, Raul Pozueta i Sergi Vidal

CICLE MITJÀ COORDINACIÓ: Ignasi Benet
Tutora 3r A: Laura Blázquez
Tutora 3r B: Ignasi Benet
Tutor 4t A: David Rosa
Tutora 4t B: Lluis Zaldívar

CICLE SUPERIOR COORDINACIÓ: Esperança Ros
Tutor 5è A: José Palomar
Tutor 5è B: Francesc Batlle
Tutor 6è A: Natalia Alcalà
Tutor 6è B: Jordi Breu

Professors d’educació primària: Dolors Bruguera, Paqui Regidor, Marisol Pérez, Rosa Gracia, Marta
Valera, Esperança Ros, Mª del Mar Sánchez, Mª Cinta Gas i Yolanda Ginesta.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
DIRECCIÓ PEDAGÒGICA ESO: Margarita Da Rosa
Coordinadora ESO: Olga Carceller
Tutora 1r A: David Canosa
Tutora 1r B: Maria Rosa Rodríguez
Tutor 2n A: Jose Ramon Delgado
Tutor 2n B: Marta Pardo
Tutora 3r A: Rafael Terrón
Tutor 3r B: Jennifer Romero
Tutora 4t A: Pilar Zamorano
Tutora 4t B: Julieta Baraja
USEE: Vanessa Leal, Raquel Lucas i Jony Araña

BATXILLERAT
DIRECTORA PEDAGÒGICA: Montse Barrera
Tutors 1r : Marta Guri, Imma Salla i Carlos Shelly
Tutors 2n: Ana Bandrés, Montse Barrera i Vicenç Tena

Professors ESO-BATX:
Àrea de Llengua Catalana i Castellana: Wilmar Almirall, Margarita Da Rosa, Carola Gómez, Marta
Pardo, Maria Rafel, Maria Rosa Rodriguez, Jennifer Romero, Lourdes Ruiz i Vicenç Tena.
Àrea de Matemàtiques, Ciències i Tecnologia: Amanda Alhambra, Ana Bandrés, Montse Barrera,
Daniel Fernández, Joaquin Ruíz, Imma Salla, Carlos Shelly, Rafael Terrón, i Pilar Zamorano.
Àrea de Llengua Anglesa: Olga Carceller, Marta Guri i Marta Pardo.
Àrea de Ciències Socials, Humanitats i Religió: Wilmar Almirall, Julieta Baraja, Jose Ramon Delgado,
Jose Miguel Hernández, Rosa Mª Ortuño, Maria Rosa Rodríguez, Carlos Shelly i Vicenç Tena.
Àrea d’Artística i Educació Física: David Canosa, Mercedes Lázaro, Eloy López, Irene Olmos i Carles
Tomás.
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4.4. CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
Presidenta: Lourdes Ruíz.
Representants de la titularitat: Neus Artacho, Yolanda Ginesta i Margarita Da Rosa.
Representants del professorat: David Rosa, Mercedes Lázaro, Wilmar Almirall i Gisela Bonet.
Representants dels Pares i Mares: Débora Cendrero, Mercedes Herrero i Cristina Ipiens.
Representant del AMPA: Luisa Rodríguez.
Representants dels alumnes: Claudia Leiva.
Representant del Personal d’Educació Especial: Raquel Lucas.
Representant del P.A.S.: Ana Rosa Pozo.
Representant de l’Ajuntament: Cristóbal Cuenca.

*Aquest curs s’han de renovar alguns membre del Consell Escolar.

4.5. NIVELLS EDUCATIUS
TOTS els nivells educatius del nostre Centre estan Concertats per la Generalitat de Catalunya:
EDUCACIÓ INFANTIL: 6 UNITATS
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 12 UNITATS
E.S.O.: 8 UNITATS
U.S.E.E.: 1 UNITAT
BATXILLERAT: 4 UNITATS
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4.6. ACTUACIONS EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENTS

En cas de malaltia
Si el nen/a està malalt o té una malaltia contagiosa (com per exemple conjuntivitis, varicel·la, angines...),
si us plau, no el porteu a l’escola fins recomanació del metge i informeu-nos el més aviat possible.
S’ha d’evitar que els alumnes, sobretot si són petits, vinguin a classe si estan malalts i no han de poder
seguir el ritme normal.
Si l’alumne pateix alguna malaltia crònica, els pares han de comunicar-ho als tutors/es, indicant les normes
a seguir en cas d’indisposició.
Si l’alumne es posa malalt en horari lectiu, es procedirà a avisar als pares per tal que siguin ells els que
recullin l’alumne i el portin al servei mèdic adient.

En cas d’accident
Si l’alumne pren mal en horari lectiu:


El professor que estava present durant l’incident procedirà a omplir el part d’accident que estarà
disponible a la recepció del centre.



Des de recepció es procedirà a avisar als pares per tal que siguin ells els que recullin l’alumne i el portin
al servei mèdic escollit per ells de tots els possibles que posa a disposició la mútua asseguradora
(UMAS)



En el cas que es consideri un cas d’urgència o de gravetat, el Col·legi sol·licitarà immediatament els
serveis d’urgència necessaris i personal del Col·legi acompanyarà a l’alumne al centre mèdic, i s’avisarà
des de porteria als pares.



En el cas que les ulleres un alumne/a, derivat d’un accident escolar, aquestes quedaran cobertes per
l’assegurança de l’escola. Per tal de tramitar l’assegurança la família haurà de portar la factura de la
reparació a nom de l’alumna/a i una foto de les ulleres trencades.

Tots els alumnes queden coberts per l’assegurança d’accidents del centre a totes les activitats lectives que
es realitzin, colònies, sortides culturals, escola esportiva. Pel que fa a trasllats a l’estranger l’escola
proporcionarà una a assegurança de viatge, quedant a opció dels pares i mares contractar-la o no.

Administració de medicaments
El centre no pot dispensar cap tipus de medicament sense l’autorització expressa i escrita dels pares. En
el cas de necessitar prendre medicació en horari lectiu els pares han de comunicar-ho per escrit i
entregar el full d’autorització, juntament amb la prescripció mèdica, als tutors i proporcionar el
medicament degudament etiquetat amb el nom, el curs, l’hora i la dosi (full mostra d’autorització).
En el cas de necessitar prendre la medicació a l’hora de menjador cal comunicar-ho de la mateixa
manera, però entregant l’autorització i el medicament juntament amb la prescripció mèdica a recepció.
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5. CALENDARI
5.1. CALENDARI DE FESTIVITATS LOCALS, AUTONÒMIQUES I NACIONALS
Any 2018:
Dimarts 11 de setembre
Dilluns 24 de setembre
Divendres 12 d’octubre
Dijous 1 de novembre
Dijous 6 de desembre
Any 2019:
Dimecres 1 de maig
Dilluns 10 de juny
DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ
1r. trimestre:
divendres 2 de novembre de 2018
divendres 7 de desembre de 2018
2n. trimestre:
dilluns 4 de març de 2019
JORNADA INTENSIVA pels alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària: A partir del 10 juny
fins el 21 de juny de 2019
ACABAMENT DEL CURS: Tots els ensenyaments finalitzaran divendres 21 de juny de 2019

5.2. CALENDARI DE REUNIONS GENERALS DE CURS
INFANTIL P3, P4, P5

Reunió inici de curs: 6 de setembre
P3: 4 de febrer
P4: 4 de febrer
P5: 19 de febrer i 7 de maig

1r i 2n PRIMÀRIA

Reunió inici de curs: 1 d’octubre
1r i 2n: 6 de maig
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3r i 4t PRIMÀRIA

Reunió inici de curs: 25 de setembre

5è i 6è PRIMÀRIA

Reunió inici de curs: 20 de setembre

Reunió inici de curs 1r ESO: 10 d’octubre

ESO

Reunió inici de curs 2n ESO: 8 d’octubre
Reunió inici de curs 3r ESO: 9 d’octubre
Reunió inici de curs 4t ESO: 25 de setembre
Reunió inici de curs USEE: 10 d’octubre
4 de desembre: Reunió Pares 4t ESO sortida la
neu.
24 d’abril:: Reunió Pares 1r ESO Treball Síntesi
25 d’abril:: Reunió Pares 2n ESO Treball
Síntesi
30 d’abril: Reunió Pares 3r ESO Treball Síntesi
BATXILLERAT

Reunió inici de curs: 26 de setembre
12 de febrer: Reunió pares 2n BATX (orientació
universitària/cicle formatius)

És molt important l’assistència a totes les reunions convocades ja que és el lloc i moment adient per
resoldre els possibles dubtes generals que l’activitat diària pot generar.

5.3. CALENDARI D’AVALUACIONS

INFANTIL

PRIMÀRIA
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Final 1a Avaluació

15 de febrer

Lliurament d’informes

22 de febrer

Final 2a Avaluació

14 de juny

Lliurament d’informes

21 de juny

Final 1a Avaluació

14 de desembre

Lliurament de notes

21 de desembre

Final 2a Avaluació

8 de març

Lliurament de notes

15 de març

Final 3a Avaluació

14 de juny

Lliurament de notes

21 de juny

ESO

Final 1a Avaluació

5 de desembre

Lliurament de notes

21 de desembre

Final 2a Avaluació

15 de març

Lliurament de notes

27 de març

Final 3a Avaluació

14 de juny

Lliurament de notes

19 de juny

Lliurament de notes finals
ESO

27 de juny

Lliurament
de
extraordinàries
BATXILLERAT

notes
Setembre pendent
de confirmar

Final 1a Avaluació

27 de novembre
(2n)
5 de desembre (1r)
5 de
(2n)

Lliurament de notes

desembre

12 de desembre
(1r)
Final 2a Avaluació

6 de març (2n)
12 de març (1r)

Lliurament de notes

13 de març (2n)
20 de març (1r)

Final 3a Avaluació

17 de maig (2n)
14 de juny (1r)

Lliurament de notes

20 de maig (2n)
17 de juny (1r)

Lliurament de notes finals

29 de maig (2n)
27 de juny (1r)

Lliurament
de
extraordinàries

notes

25 de juny (2n)
Setembre
pendent
confirmar
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(1r)
de

5.4 CALENDARI D’ACTIVITATS

SETEMBRE

3 de set.

PROVES EXTRAORDINÀRIES ESO-1r BATX.

4 de set.

PROVES EXTRAORDINÀRIES ESO-1r BATX.

6 de set.

REUNIÓ FAMÍLIES EI 17:30H

19 de set.

REUNIÓ KIDS&US P3 17:30H

20 de set.

REUNIÓ FAMÍLIES CS 17:30H

21 de set.

SORTIDA CS COMPLEX ESPORTIU L'H (matí)

24 de set.

Festivitat de la Mercè

25 de set.

REUNIÓ FAMÍLIES CM 17:30H
SORTIDA CI CAN MONTCAU (tot el dia)
SORTIDA CM PARC NOU (matí)

26 de set.

REUNIÓ PARES BATXILLERAT 17:30H
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OCTUBRE
1 d’oct.

REUNIÓ FAMÍLIES CI 17:30H

8 d’oct.

SORTIDA BIBLIOTECA BELLVITGE P4 (tarda)
REUNIÓ PARES 2n ESO 17:30H

10 d’oct.

PLENARI CONSELL DE NOIS I NOIES (matí)
REUNIÓ PARES 1r ESO 17:30H

12 d’oct.

Festivitat de la Mare de Déu del Pilar

15 d’oct.

SANTA TERESA
TALLER DROGODEPENDÈNCIES-4t ESO 15H-17H

17 d’oct.

SORTIDA CONVIVÈNCIA ESO-BATXILLERAT (tot el dia)

22 d’oct.

REUNIÓ FAMÍLIES GRUPS INTERACTIUS 17:30H
CONVOCATÒRIA ALUMNES PENDENTS 1BATXILLERAT 15H

23 d’oct.

ACTIVITAT 5è AQUALOGIA A L'ESCOLA (matí)

24 d’oct.

REUNIÓ PARES ESTADES LINGÜÍSTIQUES ESO 17:30H

25 d’oct.

VACUNACIÓ 2n ESO 9H

26 d’oct.

SORTIDA 5È MUSEU DE LES AIGÜES (tot el dia)
SORTIDA P4 i P5 PARC CANALS I NUBIOLA (matí)

29 d’oct.

SORTIDA P4 ZOO (tot el dia)

31 d’oct.

CASTANYADA
MOSSOS ESQUADRA - 1r ESO 10:10H
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NOVEMBRE

1 de nov.

Tots Sants

2 de nov.

Festiu de lliure disposició

7 de nov.

SORTIDA P5 AQUARIUM (tot el dia)

13 de nov.

ORIENTACIÓ 4t ESO - PORTA 22 08:30-10:30

14 de nov.

TALLER "Share" MOSSOS D'ESQUADRA - 4t ESO 09:30-11:00

21 de nov.

MARATÓ TV3 - 1r ESO 10H

23 de nov.

SETMANA VERDA 1r TRIMESTRE 2BATXILLERAT
VACUNACIÓ 6è (9h)

26 de nov.

SETMANA VERDA 1r TRIMESTRE 2BATXILLERAT

27 de nov.

SETMANA VERDA 1r TRIMESTRE 2BATXILLERAT
SORTIDA TEATRE BARRADES 3r i 4t EP (matí)

28 de nov.

SORTIDA 2n EP Deixalleria de l'H. (matí)
MARATÓ TV3 - 2n ESO 10H

29 de nov.

SORTIDA 1r EP Deixalleria de l'H. (matí)
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DESEMBRE

3 de des.

SETMANA VERDA 1r TRIMESTRE 1BATXILLERAT

4 de des.

SETMANA VERDA 1r TRIMESTRE 1BATXILLERAT
REUNIÓ PARES 4t ESO - Sortida LA MOLINA 17:30H

5 de des.

SETMANA VERDA 1r TRIMESTRE 1BATXILLERAT
MARATÓ TV3 - 3r ESO 10H
LLIURAMENT NOTES 1r TRIMESTRE 2BATXILLERAT 13:30-14:30
FINAL 1a AVALUACIÓ ESO

6 de des.

Dia de la Constitució

7 de des.

Festiu de lliure disposició

8 de des.

Festiu Immaculada Concepció

10 de des.

INICI 2a AVALUACIÓ ESO

11 de des.

ORIENTACIÓ 4t ESO - PORTA 22 10:30-12:30

12 de des.

OBRA DE NADAL P3 15:30h
MARATÓ TV3 - 4t ESO 10H
LLIURAMENT NOTES 1r TRIMESTRE 1BATXILLERAT 12:30-13:30

13 de des.

OBRA DE NADAL P4 15:30h

14 de des.

OBRA DE NADAL P5 15:30h

17 de des.

OBRA DE NADAL CI 15:30h
PROJECTE NADAL ESO
TALLER SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA (4t ESO - FiQ) 11:30-13:00

18 de des.

OBRA DE NADAL CM 15:30h
PROJECTE NADAL ESO

19 de des.

PROJECTE NADAL ESO
PROJECTE NADAL BATXILLERAT

20 de des.

OBRA DE NADAL CS 15:30h
PROJECTE NADAL ESO
PROJECTE NADAL BATXILLERAT

21 de des.

OBRA DE NADAL CS ALS AVIS (matí)
REIS EI-CI I TIÓ EI-CI-CM
PROJECTE NADAL BATXILLERAT
ENTREGA NOTES PRIMÀRIA 1r TRIMESTRE
Inici vacances de Nadal
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GENER

8 de gen.

Inici de classes 2n. Trimestre
EXÀMENS RECUPERACIO 2n TRIMESTRE BATXILLERAT

9 de gen.

EXÀMENS RECUPERACIÓ 2n TRIMESTRE BATXILLERAT
TEATRE "MAREMAR" - 3r i 4t ESO 09:00-13:30

16 de gen.

TALLER SOBRE AFECTIVITAT, SEXUALITAT I REDUCCIÓ DE RISCOS - 4t A
09:00-11:00

23 de gen.

TALLER SOBRE AFECTIVITAT, SEXUALITAT I REDUCCIÓ DE RISCOS - 4t B
09:00-11:00

25 de gen.

EXPOSICIÓ ORAL TREBALL RECERCA
VACUNACIÓ 6è (9h)

28 de gen.

SANT ENRIC

29 de gen.

SORTIDA MUSEU DE LES EINES - 1r ESO 09:00-13:30
VISITA PLANTA RESIDUS 2n ESO A 09:00-13:30
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FEBRER

3 de febr.

VIATGE INTERCANVI POLÒNIA 1BATX

4 de febr.

REUNIÓ FAMÍLIES P3 17:30H
VIATGE INTERCANVI POLÒNIA 1BATX
CONVOCATÒRIA ALUMNES PENDENTS 1BATXILLERAT 15:00-17:00

5 de febr.

VIATGE INTERCANVI POLÒNIA 1BATX
VISITA PLANTA RESIDUS 2n ESO B 09:00-13:30

6 de febr.

JORNADA PORTES OBERTES UAB pels alumnes 2BATX (tot el dia)
VIATGE INTERCANVI POLÒNIA 1BATX
TALLER AFECTIVITAT, SEXUALITAT- 3r ESO Ass. d'Estudiants de L'H - Espai
Jove Ca N'Arús 09:00-11:00

7 de febr.

VIATGE INTERCANVI POLÒNIA 1BATX

8 de febr.

VIATGE INTERCANVI POLÒNIA 1BATX

12 de febr.

REUNIÓ PARES 2BATX 17:30H
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO 09:00-11:00

13 de febr.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO 09:00-11:00
TALLER AFECTIVITAT, SEXUALITAT- 3r ESO B Ass. d'Estudiants de L'H Espai Jove Ca N'Arús 09:00-11:00

19 de febr.

SORTIDA 4t EP PLANETARI (tot el dia)

20 de febr.

SORTIDA LA MOLINA 4t ESO

21 de febr.

SORTIDA LA MOLINA 4t ESO

22 de febr.

SORTIDA LA MOLINA 4t ESO
ENTREGA 1r INFORME INFANTIL

28 de febr.

SORTIDA AL PARC NOU 1r i 2n EP DIJOUS GRAS (matí)
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MARÇ

1 de març

CARNESTOLTES
SETMANA VERDA 2n TRIMESTRE 2BATXILLERAT

4 de març

Festa de lliure disposició

5 de març

SETMANA VERDA 2n TRIMESTRE 2BATXILLERAT

6 de març

SETMANA VERDA 2n TRIMESTRE 2BATXILLERAT

7 de març

SORTIDA 6è MONESTIR SANT CUGAT (tot el dia)

8 de març

ApS: Donació de Sang
SETMANA VERDA 2nTRIMESTRE 1BATXILLERAT

11 de març

SETMANA VERDA 2n TRIMESTRE 1BATXILLERAT
XERRADA FUNDACIÓ ALCOHOL I SOCIETAT- 2n ESO 09:00-13:20

12 de març

SETMANA VERDA 2nTRIMESTRE 1BATXILLERAT
XERRADA FUNDACIÓ ALCOHOL I SOCIETAT- 4t ESO 09:00-13:20

13 de març

SORTIDA AMICS DE JESÚS 5è (tot el dia)
SORTIDA MUSEU DE LES MATEMÀTIQUES 6è (matí)
LLIURAMENT BUTLLETINS 2n TRIMESTRE 2 BATX 13:30-14:30

14 de març

DIA PI

15 de març

ENTREGA NOTES PRIMÀRIA 2n TRIMESTRE
FINAL 2a AVALUACIÓ ESO

18 de març

INICI 3a AVALUACIÓ PRIMÀRIA-ESO

21 de març

PROVES CANGUR CS-ESO-BATX. (matí)
SORTIDA GARDEN GAVÀ 3r EP (tot el dia)

22 de març

SORTIDA MUSEU PICASSO 1r EP (matí)

27 de març

SORTIDA 2n EP A LA PEDRERA (matí)
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ABRIL
2 d’abr.

INFLABLE DE RECICLATGE P3-2n PRIMÀRIA (matí)

3 d’abr.

ESTADES LINGÜÍSTIQUES DUBLÍN (2n, 3r i 4t ESO)

4 d’abr.

ESTADES LINGÜÍSTIQUES DUBLÍN (2n, 3r i 4t ESO)

5 d’abr.

JORNADA DE L' ACTIVITAT FÍSICA ESO-BATXILLERAT
ACTIVITAT EN DANSA PRIMÀRIA
ESTADES LINGÜÍSTIQUES DUBLÍN (2n, 3r i 4t ESO)

6 d’abr.

ESTADES LINGÜÍSTIQUES DUBLÍN (2n, 3r i 4t ESO)

7 d’abr.

ESTADES LINGÜÍSTIQUES DUBLÍN (2n, 3r i 4t ESO)

8 d’abr.

PROJECTE SETMANA CULTURAL ESO
PROJECTE INTERDISCIPLINAR 3r, 4t, 5è i 6è PRIMÀRIA
ESTADES LINGÜÍSTIQUES DUBLÍN (2n, 3r i 4t ESO)

9 d’abr.

PROJECTE SETMANA CULTURAL ESO
PROJECTE INTERDISCIPLINAR 3r, 4t, 5è i 6è PRIMÀRIA
TALLERS A L'ESCLAT 3r i 4r EP (matí)
ESTADES LINGÜÍSTIQUES DUBLÍN (2n, 3r i 4t ESO)

10 d’abr.

PROJECTE SETMANA CULTURAL ESO
PROJECTE INTERDISCIPLINAR 3r, 4t, 5è i 6è PRIMÀRIA
EXÀMENS RECUPERACIO 2n TRIMESTRE BATX.

11 d’abr.

PROJECTE SETMANA CULTURAL ESO
PROJECTE INTERDISCIPLINAR 3r, 4t, 5è i 6è PRIMÀRIA
TEATRE EN ANGLÈS A L'ESCOLA 1r i 2n EP (matí)
EXÀMENS RECUPERACIO 2n TRIMESTRE BATX.

12 d’abr.

PROJECTE SETMANA CULTURAL ESO
ENGLISH DAY PRIMÀRIA
TEATRE EN ANGLÈS A L'ESCOLA CM-CS
MUSEU DE LES MATEMÀTIQUES 3r ESO 11:00-12:30
EXÀMENS RECUPERACIO 2n TRIMESTRE BATX.

13 d’abr.

Inici vacances Setmana Santa

23 d’abr.

Inici classes
SANT JORDI INFANTIL-PRIMÀRIA
PROJECTE SETMANA CULTURAL EI, 1r i 2n PRIMÀRIA
CERTAMEN SANT JORDI - 1r i 2n ESO 09:00-11:00
CERTAMEN SANT JORDI - 3r i 4t ESO 11:30-13:30
SANT JORDI BATXILLERAT

24 d’abr.

PROJECTE SETMANA CULTURAL EI, 1r i 2n PRIMÀRIA
REUNIÓ PARES 1r ESO - Treball Síntesis 17:30H

25 d’abr.

PROJECTE SETMANA CULTURAL EI, 1r i 2n PRIMÀRIA
REUNIÓ PARES 2n ESO - Treball Síntesis 17:30H

26 d’abr.

PROJECTE SETMANA CULTURAL EI, 1r i 2n PRIMÀRIA
MICROTEATRES 2019 ESO-BATXILLERAT

30 d’abr.

SORTIDA 5è ESPLUGA DE FRANCOLÍ (tot el dia)
REUNIÓ PARES 3r ESO - Treball Síntesis 17:30H
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MAIG
1 de maig

Dia Internacional dels treballadors

3 de maig

SORTIDA CAPELLADES 4t EP (tot el dia)

6 de maig

REUNIÓ FAMÍLIES 1r i 2n PRIMÀRIA 17:30H
3ª CONVOCATÒRIA ALUMNES PENDENTS 1BATXILLERAT

7 de maig

COMPETÈNCIES 6è PRIMÀRIA (matí)
REUNIÓ FAMÍLIES P5 17:30H
TEATRE 1r-2n ESO "Invasió Subtil..." Teatre Poliorama 09:00-13:30

8 de maig

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è PRIMÀRIA (matí)

9 de maig

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è PRIMÀRIA (matí)

15 de maig

SETMANA VERDA 3r TRIMESTRE 2BATXILLERAT

16 de maig

SETMANA VERDA 3r TRIMESTRE 2BATXILLERAT

17 de maig

DIA DELS AVIS 1r i 2n PRIMÀRIA (11h-13h)
SETMANA VERDA 3r TRIMESTRE 2BATXILLERAT

20 de maig

LLIURAMENT NOTES 3r TRIMESTRE 2BATX

21 de maig

TREBALL SÍNTESI / PROJECTE DE RECERCA

22 de maig

COLÒNIES P5-CI VILANOVA DE SAU
COLÒNIES CM-CS CAN BAJONA
TREBALL SÍNTESI / PROJECTE DE RECERCA

23 de maig

COLÒNIES P5-CI VILANOVA DE SAU
COLÒNIES CM-CS CAN BAJONA
TREBALL SÍNTESI / PROJECTE DE RECERCA
EXÀMENS RECUPERACIO 3r TRIMESTRE 2BATXILLERAT

24 de maig

COLÒNIES P5-CI VILANOVA DE SAU
COLÒNIES CM-CS CAN BAJONA
TREBALL SÍNTESI / PROJECTE DE RECERCA
EXÀMENS RECUPERACIO 3r TRIMESTRE i MILLORA 2BATXILLERAT

27 de maig

TREBALL SÍNTESI / PROJECTE DE RECERCA
FESTA COMIAT ALUMNES BATXILLERAT

29 de maig
30 de maig

LLIURAMENT BUTLLETINS FINALS 2n Batxillerat
FESTA DE L'ESCOLA
INICI SESSIONS PREPARACIÓ de les PAU per 2n BATXILLERAT (fins el 7 de
juny)
INICI SESSIONS PREPARACIÓ EXÀMENS EXTRAORDINARIS per 2n
BATXILLERAT (fins el 19 de juny)

31 de maig

FESTA DE L'ESCOLA
VACUNACIÓ 6è (9h)
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JUNY

1 de juny

FESTA DE L'ESCOLA

4 de juny

SORTIDA MUSEU DE LES MATEMÀTIQUES 1r EP (tot el dia)

5 de juny

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
SORTIDA MUSEU DE LES MATEMÀTIQUES 2n EP (tot el dia)

7 de juny

4t ESO - COSMOCAIXA - Física i Química "Reaccions Químiques" CosmoCaixa
Barcelona 09:00-14:30

10 de juny

2ona. Pasqua

11 de juny

Jornada intensiva

12 de juny

Jornada intensiva
SETMANA VERDA 3r TRIMESTRE 1BATXILLERAT

13 de juny

Jornada intensiva
SETMANA VERDA 3r TRIMESTRE 1BATXILLERAT

14 de juny

Jornada intensiva
SORTIDA 6è PARLAMENT (matí)
SETMANA VERDA 3r TRIMESTRE 1BATXILLERAT

17 de juny

Jornada intensiva
Lliurament de notes 3r trimestre 1r BATXILLERAT

18 de juny

Jornada intensiva
SORTIDA 1r i 2n EP PLATJA GAVÀ (matí)

19 de juny

Jornada intensiva
LLIURAMENT NOTES ESO 11:00-11:30

20 de juny

Jornada intensiva
EXÀMENS RECUPERACIÓ 3R TRIMESTRE 1r BATXILLERAT
EXÀMENS EXTRAORDINARIS 2n BATXILLERAT

21 de juny

Jornada intensiva
ENTREGA NOTES PRIMÀRIA 3r TRIMESTRE
ENTREGA 2n INFORME E. INFANTIL
EXÀMENS RECUPERACIÓ 3r TRIMESTRE I MILLORA 1R BATXILLERAT
EXÀMENS EXTRAORDINARIS 2n BATXILLERAT
Inici de vacances d'estiu

25 de juny

LLIURAMENT DE NOTES EXTRAORDINÀRIES 2n BATXILLERAT 12:30H-14H

27 de juny

LLIURAMENT DE NOTES FINALS ESO i 1r BATXILLERAT 11:30H-14H
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5.5. ACTIVITATS COMPLEMENTARIES
Les activitats complementàries estan dissenyades per a completar el currículum de tots els alumnes.
Aquestes activitats han estat aprovades pel Consell Escolar del Centre i pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. Totes les activitats estan incloses en tres grans línies tranversals: el treball de
l’expressió (oral, corporal, artística...), el treball de les aptituds, habilitats i tècniques, i el treball en valors.

NIVELL
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6. PARTICIPACIO DE LA COMUNITAT

6.1. COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA



Atendre a les citacions del centre i avisar quan no pugueu assistir. Respectar l’horari dels professors i
de les activitats dels vostres fills/es en horari escolar.



Col·laborar en l’acció educativa dels professors/es i no contradir la seva actuació en presència dels
vostres fills/es. Buscar solucions conjuntes pels problemes que es puguin plantejar.



Ajustar-se a les dates d’inscripció en les sortides i altres activitats culturals. Considerar aquestes
activitats com a part integrant de l’educació i afavorir la participació dels vostres fills/es en elles.



A les sortides de més d’un dia. Si per algun motiu un alumne no participa en sortides de més d’un dia
la bestreta no es retorna. El preu de la sortida es calcula en funció del nombre d’alumnes participants,
la no participació en l’activitat per causes justificades permet únicament el retorn d’allò que no entri en el
pressupost col·lectiu.



Facilitar l’acompliment de les obligacions dels fills/es: assistència, puntualitat, ordre, neteja
personal...



Treballar conjuntament amb els professors en la programació d’aquelles activitats per a les que es
sol·liciti participació i en les activitats promogudes pel centre i per l’AMPA.

6.2. COL.LABORACIÓ COM A PARES DELEGATS DE CLASSE

Els pares delegats són el nexe de comunicació entre els pares de les diferents classes, l’AMPA i l’escola, i el
fòrum per poder reflexionar i aportar tot allò que es refereix a l’educació dels nens i nenes.

Cada nivell educatiu compta amb un màxim de quatre delegats que són convocats a reunions amb la Junta
de l’AMPA i la direcció de l’escola un cop per trimestre.
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6.3. AMPA
La junta de l’AMPA està constituïda per:

Presidenta: Luisa Rodríguez Valcarce
Vicepresidenta: Mª Angeles Marín
Secretari: Juan Manuel Pachón
Comissió de Plataforma Eduquem:
Susana Núñez Rodríguez (Vocal)
Comissió de formació:
Analía De Carlo (Vocal)
Susana Gil Pérez
Anna Martín Jiménez
Comissió de festa:
Manuel Francisco Santaolaya García (Vocal)
Carmen Martínez Ontiveros
Eliana Paola Giacomelli
Comissió de comunicació Blog:
Anna Gutiérrez (Vocal)
Comissió d’esports:
Iván Gómez Aguilar (Vocal)

L’horari d’atenció als associats són tots els dimecres de 15,30h a 16,30h.
També s’atendran comunicacions vial mail: ampa@bellvitge.escolateresiana.com

L’AMPA desenvolupa la seva activitat de suport a l’escola i col·labora per cobrir necessitats de l’Escola.
Per altra banda també es promouen activitats de caire lúdic per a tots, que serveixen per consolidar les
bones relacions de tots els integrants de la Comunitat Educativa.
Algunes de les activitats promogudes els últims anys han estat: animació de carnestoltes, tallers per a
famílies, formació de pares i mares, setmana cultural, sopar de germanor i ball de la festa fi de curs,
xistorrada, xocolatades, festa fi de curs...
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7. COMUNICACIONS FAMÍLIA-ESCOLA

Les comunicacions amb l’escola es fan el mòdul de comunicació de la plataforma EDUCAMOS.

Des de l’escola ho fem mitjançant avisos, circulars, autoritzacions i servei de missatgeria interna.
Les famílies cal que comuniqueu:


Les absències i faltes de puntualitat dels vostres fills/es durant l’horari escolar i evitar que
aquests es produeixin injustificadament.



La sol·licitud d’entrevistes.



Així com qualsevol altre assumpte d’interès que creieu oportú comunicar als tutors i tutores.

En el cas de famílies de pares separats que desitgin rebre informació per duplicat caldrà que informeu als
tutors/es i posteriorment ho sol·liciteu convenientment a secretaria.

7.1. WEB DEL CENTRE

La WEB de l’escola volem que esdevingui una eina d’informació:


http://www.bellvitge.escolateresiana.com



TWITTER
@FET_Bellvitge



Facebook https://www.facebook.com/pareenricdosso.escolateresiana.3

7.2. HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Entrevistes amb tutors i professors: en horari escolar i concertant per la plataforma dia i hora.
Entrevistes amb la Directora General, directores de la ESO i Primària: concertant, prèviament per la
plataforma, dia i hora.
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8. SERVEIS DEL CENTRE

8.1. ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA

Horari d’atenció al públic:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ

9:30h-11h

9h-11h

9h-11h

9h-11h

9:30h-11:30h

TARDA

16:30h-18:30h

16:30h-17:30h

16:30h-18:30h

16:30h-17:30h

16:30h-17:30h

Els rebuts s’emetran durant els 10 primers dies de cada mes, a excepció del mes de setembre que
s’emetran el dia 20. A l’octubre i per tal de donar més marge a les famílies s’emetran el dia 12.
En la mida del possible, inclourem en el rebut ordinari les sortides culturals programades en els diferents
trimestres i/o rebuts de colònies, crèdits de síntesi o intercanvis a l’estranger.
Si per algun motiu, ja sigui de la família o bé de l’escola, hi ha alguna modificació als rebuts es tindrà en
consideració al més vinent. En la mida del possible si us plau tramiteu altes i baixes de serveis abans del dia
20 de cada mes.
Per qualsevol tràmit o consulta us podeu adreçar a Laura Alonso via mail, mòdul de comunicació
educ@mos, i/o al despatx.
A través de la Secretaria del Centre es gestionen les beques i ajudes estatals, a les quals poden accedir tots
els alumnes que reuneixin els requisits establerts. Per qualsevol tràmit o consulta us podeu adreçar a:
infosecretaria@bellvitge.escolateresiana.com

8.2. DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

El Departament d’Orientació del Centre dirigeix el seu treball amb estreta relació amb els tutors i professors
dels alumnes. El treball s’orienta a l’atenció de tots els alumnes.
Els alumnes que presenten necessitats específiques són atesos per tal de detectar la seva problemàtica i
poder plantejar una acció conjunta entre la família i el Col·legi. Aquest treball es coordina amb el
professorat.
La sol·licitud d’entrevistes amb les orientadores per part dels pares, ha de fer-se a través de la
plataforma EDUCAMOS o mitjançant els següents correus:
Raquel Lucas: raquel.lucas@bellvitge.escolateresiana.com
Laura Navarro: laura.navarro@bellvitge.escolateresiana.com
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8.3. ESPAI OBERT DE DOCUMENTACIÓ, RECERCA I ESTUDI

Està destinat a l’ús per part dels alumnes de primària, d’ESO i Batxillerat, professors, ex-alumnes i famílies.
Aquest espai, a part de tenir una finalitat de documentació, també ofereix la possibilitat de treballar
personalment als alumnes.
L’espai també restarà obert en horari del migdia per oferir als alumnes un espai tranquil de treball o de
lectura, i l’hora de tancament serà a les 19:00h.
Durant l’horari lectiu, la disponibilitat de l’espai estarà subjecte a les necessitats d’activitats escolars.

8.4. MENJADOR

El servei de menjador s’engloba dins del Projecte Educatiu del Centre i per tant inclou una intencionalitat
pedagògica. El Centre disposa de cuina pròpia amb personal propi del Centre, amb la supervisió i el control
establert per les autoritats sanitàries. La persona responsable i coordinadora d’aquest servei és Laura
Alonso. El servei de monitoratge del menjador i vigilància de l’esbarjo el realitzen monitors especialitzats de
l’empresa Macroesplay.
Tant a la Recepció Principal com a la plataforma educ@mos teniu el formulari d’al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries, a tenir present tant si utilitzeu el servei de menjador com si no ja que és una informació que
hem de tenir en compte tant a les aules com a les extraescolars i/o serveis, colònies i sortides culturals,
festes i celebracions, etc...
És important que l'empleneu cada any, a excepció de si el vostre fill/a no té cap intolerància o al·lèrgia i ja
heu emplenat l'imprès al llarg del curs passat.
Si deixeu als vostres fills al menjador de l'escola, és molt important que disposem d'aquest informe
actualitzat o no durant el mes de setembre, mentre no el porteu actualitzat farem la derivació del menú que
s’hagués realitzat durant el curs passat.
Per qualsevol tràmit o consulta us podeu adreçar a Laura Alonso via mail, mòdul de comunicació
educ@mos, i/o al despatx.
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8.5. SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL
Aquest servei està destinat a aquells alumnes que per diferents motius necessiten ser a l’escola pel matí
abans de la seva hora d’entrada.
S’ofereix de 8h o 8:30h a 9h cada dia i està vigilat per monitors. Es pot contractar també de forma
esporàdica.
Enguany encetem el servei d'esmorzar per als alumnes d'Educació Infantil i Primària, més matinadors de
l'escola, que utilitzen el servei d'acollida matinal.
L'esmorzar el proporcionarà l'escola, i, durant les primeres setmanes per tal d'adaptar-nos als alumnes
consistirà en un làctic, ja sigui iogurt o llet o batut, sucs, galetes o cereals o pa de pessic, i fruita.
Aquest servei el prestarà la Rafi, al menjador. Donat que ha de ser un temps de tranquil·litat, hem valorat
que oferirem el servei per als alumnes que arribin no més tard de les 8.30h.
L'entrada com sempre serà per la Recepció Principal del centre.

8.6. VENDA DE BATES I XANDALLS
L’únic uniforme que tenim al Col·legi són les bates a Educació Infantil i Primària. I equipament d’educació
física, des de Primària fins a 1è de Batxillerat. Els dos tipus de peces de roba porten el logo del Col·legi i la
venda és realitza únicament a l’Escola.
Es podrà fer l’encàrrec a recepció omplint una butlleta amb el nom del nen, el curs i les talles necessàries,
posteriorment la recollida es farà a la recepció de l’escola passades 24 hores des de l’encàrrec o bé de
manera presencial tots els dimecres durant el període lectiu de 16.30 a 18.00 hores. Durant el període no
lectiu de juliol i setembre es comunicarà les setmanes, dies i franges horàries de venda de bates i xandalls.
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9. PROJECTES D’ESCOLA

9.1. AGENDA 21 ESCOLAR
L’A21E és l’aplicació de l’Agenda 21 a la realitat dels centres escolars. És un compromís de la comunitat
educativa per treballar per la qualitat ambiental i la sostenibilitat del centre educatiu i el seu entorn. En el cas
de L’Hospitalet, significa a més a més la integració dels centres escolars en un projecte comú de la ciutat.
L’A21E implica que la comunitat escolar consensua i du a terme uns plans d’acció per aplicar la sostenibilitat
a escala del centre escolar i l’entorn més immediat participant en la construcció d’un futur més just i
sostenible. per aquest motiu seguim apostant per aquest projecte que suposarà la realització d’accions i
activitats per part dels diferents integrants de la Comunitat Educativa.
Per al curs 2018-19 la proposta és la de continuar en el treball centrats en 2 àmbits: els residus i el
reciclatge, i l’hort escolar.

9.2. CIÈNCIA EN CONTEXT A BATXILLERAT
Des de l’any 2004 el nostre centre participa, juntament amb una trentena de centres més de Catalunya, en
la implantació del projecte d’innovació pedagògica Ciència en context (Salters) de Física i Biologia, que
ha estat reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat.
Aquest projecte tracta les matèries de Física i Biologia del Batxillerat partint de situacions reals on es poden
aplicar els seus continguts fonamentals. El principal objectiu és contextualitzar aquests continguts i fer-ne
significatiu el seu aprenentatge.
Es parteix d’una adaptació del projecte Salters-Horners Advanced Physics que ha elaborat el Science Education Group i
del projecte SNAB, Salters-Nuffield Advanced Biology, de la Universitat de York.

9.3. PROJECTE TIC A l’E.S.O.
Des de fa més de 7 cursos l'Escola ha optat per implantar a l'ESO un projecte
TIC que permeti disposar de dispositius per cada alumne i que potenciï la
utilització dels medis digitals per a substituir al llibre de text de paper. Aquest
projecte suposa per l'escola el manteniment i renovació de les dotacions a les
aules (pissarres digitals interactives, més connectivitat wi-fi) i la disponibilitat
d'un ordinador portàtil per cada alumne. Paral·lelament s'està desplegant la
utilització massiva de llibres i materials digitals a pràcticament totes les
matèries.
Aquest curs 2018-19 en concret els alumnes de 1r d’ESO continuaran amb el
projecte basat en equips CHROMEBOOK i en la utilització de les eines de Google Apps for Education que
s'estan estenen a tots els àmbits de la nostra Escola.
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Aquesta actuació vol aconseguir l'adquisició i el desenvolupament de les competències dels alumnes
necessàries en la societat del coneixement actual. Volem millorar el treball en xarxa i l'aprenentatge entre
iguals, augmentar la motivació de l'alumnat, la seva autonomia i competència digital, i oferir un entorn
d'aprenentatge segur i estimulant.

9.4. INTERCANVI ESCOLAR BATXILLERAT AMB POLÒNIA
En la línia iniciada des de fa més de 15 anys de foment de la llengua anglesa com a eina de comunicació es
proposa pels alumnes de 1r de Batxillerat un intercanvi educatiu amb escoles de Polònia.
Els estudiants i els professors mantindran contactes regulars via telemàtica i a més es realitzaran 2
trobades, una a Kielce i una altra a la nostra ciutat, on els nois/es faran activitats diverses activitats
esportives, visites culturals, i seran acollits per les famílies de l’escola corresponent. La llengua de
comunicació serà sempre l’anglès.

9.5. A LA NOSTRA ESCOLA MENGEM + FRUITA
Menjar fruita és sa i divertit! I els més petits ho descobreixen amb el Pla
de consum de fruita a les escoles, una iniciativa de la Unió Europea que
el nostre Centre es va adherir ja fa 4 cursos i que es fa efectiva mitjançant
una acció coordinada dels departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Salut i Ensenyament.
La campanya, que aquest curs va adreçada als nens d’ Infantil i
Primària, té per objectius:
o

Oferir fruita gratuïta per consumir dins del centre escolar.

o

Informar sobre els beneficis de l’increment del consum de fruites i
verdures, i sobre la seva diversitat, característiques, producció,
l’estacionalitat, etc.

o

Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum
d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.

Si voleu més informació cliqueu a l’enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/fruita-lletescoles/fruita-escoles/
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9.6. CONSELL DE NOIS I NOIES
El Consell de Nois i Noies de l’Hospitalet de Llobregat és un projecte de participació ciutadana a través
de la implicació dels nois i noies en temes d’interès ciutadà que els preocupen i els interessen i al voltant
dels quals fan propostes per millorar la ciutat, i en el que participem des del curs 2004-05.
Està emmarcat en tres de les línies estratègiques del Projecte Educatiu de Ciutat de L’Hospitalet:
“Participació activa i associacionisme”, “Mitjans de comunicació” i “Ús de l’espai urbà” i està representat en
el Consell Educatiu de Ciutat.
D’altra part, més recentment, els seus objectius de participació també estan recollits en el marc legislatiu
fixat pel Parlament de Catalunya en la Llei 14/2010 de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència.
Aquest projecte té com objectius:


Fomentar la implicació personal i col·lectiva dels nois i noies de la ciutat i potenciar la presa de
posicions i el compromís amb la realitat més propera.



Contribuir a la formació de persones capaces de viure i de conviure dins d’una comunitat, tot
apropant els nois i les noies al valor de la participació i del diàleg com a instruments de convivència i
de resolució de conflictes.



Promoure la participació ciutadana dels nois i noies com a mitjà d’aprofundiment democràtic i
d’aprenentatge del sentit, les regles i la finalitat de la participació democràtica.



Donar veu als nois i noies de la ciutat i crear els mecanismes per tal que la seva veu sigui escoltada
i reconeguda.



Donar instruments als centres escolars de la ciutat per tal d’aprofundir en el treball de les
competències socials bàsiques en el marc del seu currículum.



Promoure la relació escola –ciutat i l’aprenentatge significatiu de les competències socials bàsiques
en el medi més proper a l’alumne.



Contribuir a l’impuls de la participació els centres educatius de la ciutat.

Cada any, en començar el curs, els centres educatius de la ciutat escullen els consellers i conselleres que
s’han de renovar, ja que el temps màxim de permanència al consell és de dos cursos.
A primària escollim un representant per cada classe de 5è i de 6è. A secundària es poden escollir 2
representants per centre.
Per més informació, consulteu l’apartat de Consell de Nois i Noies de L’H:
http://www.l-h.cat/educacio/345421_1.aspx
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9.7. AUXILIAR DE CONVERSA
Emmarcat dins del nostre Pla d’Acció i amb l’objectiu de millorar la competència oral dels nostre alumnat,
l’escola aposta per continuar amb l’auxiliar de conversa per tal de donar suport a les activitats previstes
en el projecte multilingüe del centre, 25 hores a la setmana, durant tot el curs escolar.
A 4t d’ESO comptem amb un auxiliar de conversa cedit per l’Ajuntament de L’Hospitalet.

9.8. PROJECTES APS - SERVEI COMUNITARI
El Departament d'Ensenyament impulsa el servei comunitari per als alumnes de secundària obligatòria, amb
la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin
accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus
coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
El servei comunitari es desenvolupa en el marc curricular i mitjançant la metodologia d'aprenentatge i servei.
Pretén desenvolupar la competència social i ciutadana dels alumnes i respon a la idea que l'educació és una
eina de millora social, orientada a formar éssers complets, amb una dimensió tan intel·lectual com humana i
moral.
El servei comunitari ha de formar part d'una o vàries matèries i ha de tenir una dedicació aproximada de 20
hores, de les quals, com a mínim, 10 han de ser de servei actiu a la comunitat.

9.9. PROJECTE TIC A INFANTIL I PRIMÀRIA
Des de fa set cursos que a l’escola apostem per la introducció de les noves tecnologies en el procés
d’ensenyament-aprenentatge. És per aquest motiu que des del curs 2015-16, introduïm el Projecte Tablets
amb els nostres alumnes de P3, P4, P5, 1r i 2n de Primària, utilitzant les tablets com a eina educativa, ja
que aquestes ajuden que la tasca d’aprendre sigui més fàcil i motivadora.
Utilitzant aquests recurs, els nens/es desenvolupen algunes de les competències digitals que ens marca el
nostre currículum, incrementant la motivació i disposició per a l’aprenentatge.
A més, seguint la línia del treball per Intel·ligències Múltiples, en les grups de 3r, 4t, 5è i 6è vam
implementar el curs 2016-17, l’ús d’ordinadors en determinades matèries; en el cas de Cicle Mitjà treballem
la matèria de Coneixement del Medi Social i Natural per projectes amb suport multimèdia, i als cursos de
Cicle Superior també la matèria de Coneixement del Medi Social i Natural i, a més, la matèria de
Matemàtiques.
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9.10. ESCACS A L’AULA
Seguint amb la renovació pedagògica segons les Intel·ligències Múltiples que anem fent des de fa 6
cursos, en aquest curs 2018-19, continuem implementant el programa Escacs a l’Aula a 1r, 2n, 3r i 4t de
Primària.
Aquest és una oportunitat per treballar activament els dos hemisferis cerebrals a través del joc i la
manipulació. Encara que de moment els escacs no són una assignatura curricular, són un complement
perfecte per potenciar i reforçar altres àrees curriculars com les matemàtiques.
Investigacions del Project Zero de la Universitat de Harvard han demostrat que les habilitats de pensament
es desenvolupen a partir de l’ús de rutines de pensament. En el disseny de les activitats d’Escacs a l’Aula es
documenta el pensament i les evidències de comprensió per part dels alumnes.
A més, la teoria de les Intel·ligències Múltiples ens permet treballar els escacs des de diferents perspectives
per poder donar més oportunitats als alumnes amb l’objectiu que entenguin el joc i s’enriqueixin amb els
valors que transmet.

9.11. PROJECTE BATECS
El curs 2016-17, a 6è de Primària, vam introduir, des de l’àmbit de l’Educació física, el programa de la
Fundació Tomando Conciencia, que es realitza en col·laboració amb la Fundació She presidida pel
cardiòleg Dr. Valentí Fuster.
Aquesta iniciativa d’Educació en Hàbits Saludables s’adreça a nens i nenes d’aquest nivell d’edat per
conscienciar sobre la importància de vida saludable.
Batecs a consciència és una iniciativa sense ànim de lucre de PROMOCIÓ DE LA SALUT
I CARDIOPROTECCIÓ amb un gran impacte social en el benestar de las persones.
El projecte es basa en una LLIGA SALUDABLE ONLINE on participen 17 escoles del Barcelonès que
treballa 4 àmbits: alimentació, hàbits saludables, gestió de les emocions i activitat física, i consisteix en
una sèrie d’activitats a través de la web creada per al projecte, amb les quals es tractarà de conscienciar els
nens sobre la importància de la bona alimentació i la necessitat de realitzar exercici físic per tenir una bona
salut cardiovascular.
És per aquest motiu que aquesta associació sense ànim de lucre ens va dotar d’una aparell desfibril·lador a
l’escola.
Enguany esperem poder tornar a participar-hi!!
Si voleu més informació, us adjuntem la seva web:
http://tomando-conciencia.org/ca/fundacion/conciencia-schools
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9.12. PROGRAMA D’INTERIORITAT: MIRAR-TE

Mirar-te és una proposta pedagògica dissenyada i planificada per a tots els centres de la Fundació Escola
Teresiana.
Els objectius que es pretén aconseguir són:





Desenvolupar i enfortir la nostra identitat teresiana.
Integrar totes les dimensions de les persona (corporal, social, psicològica i transcendent)
Recrear el clima del centre per tal que sigui un lloc de trobada
Viure amb profunditat la relació amb els altres i amb la realitat.

Farem servir una metodologia:





ACTIVA, on la persona sigui la protagonista.
EXPERIENCIAL, on les persones descobreixin i posin nom a allò que estan vivint.
DIVERSA, fent servir diferents eines i recursos.
APLICABLE I TRANSPORTABLE, a altres moments de la vida dels nostres alumnes.

Aquest curs 2018-2019, estem immersos en aquesta experiència des de P3 fins 6è de Primària.

9.13. ESTADES LINGÜÍSTIQUES A DUBLÍN
Aquest projecte s'inclou dintre del pla de millora de la llengua anglesa, es tracta d'un projecte d’immersió en
llengua anglesa a Irlanda. Els alumnes conviuen amb famílies durant 7 dies i assisteixen a 12 hores de
classes d'anglès temàtiques, a més de diverses visites guiades.
L'objectiu és que els alumnes coneguin una cultura nova i practiquin l'expressió oral en anglès. Aquest curs
18-19, l’estada serà la setmana del 3 al 9 d'abril.

46

9.14. BATXILLERAT DUAL
Es tracta d'un programa iniciat el curs 17-18, extraescolar, que suposa l’obtenció de la Doble Titulació de
Batxillerat Espanyol i Estatunidenc, per als alumnes de 2n, 3r i 4t ESO i 1r Batxillerat. Gràcies a aquest
programa, els nostres alumnes, podran estar matriculats a l’escola i, simultàniament, en un High School als
EEUU.
Durant els seus últims anys d’educació secundària i els seus dos anys de batxillerat, estan matriculats
simultàniament, en el nostre centre escolar i en un dels High Schools dels EEUU, cursant ambdós estudis al
mateix temps.
El programa es realitza online. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs que,
juntament a la convalidació dels seus estudis al centre, els farà aconseguir, a més a més de la titulació de
Batxillerat obtinguda a l’escola, la titulació estatunidenca de “High School”.
Són molts els valors i avantatges que aporta el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” als
alumnes, ressaltant tres objectius principals:




Immersió lingüística, en un entorn d’estudi i treball.
Immersió tecnològica, 100% online, professors, plataformes, eines, comunicacions, etc.
Immersió personal, en la gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne cap a
l’estudi i el treball.

9.15. LA VINYA
La Vinya és una entitat d’iniciativa social de Bellvitge i Gornal
que pretén donar resposta a les situacions d’injustícia social
amb les eines de la solidaritat, i arribar als més necessitats i
oblidats de la societat.
Des del seu naixement l’any 1998 la nostra escola hi és present en aquesta entitat, participant en el patronat
de la mateixa. Com escola creiem en la solidaritat com a eina transformadora de la nostra realitat social,
participant així en l’esperança ja d’un món més just.

La nostra col·laboració es manifesta en:


promoure el coneixement d’aquesta entitat



ser solidaris amb els més necessitats de Bellvitge i Gornal



potenciar l’educació en la solidaritat



fomentar el voluntariat i la participació social mitjançant els APS de batxillerat

Pàgina web: www.fundaciolavinya.org
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9.16. FundEO
FundEO és una Fundació de la Companyia de Santa Teresa de Jesús per
que té com a finalitat canalitzar la solidaritat i el voluntariat en els seus
projectes internacionals. Aquesta entitat mitjançant la subvenció de
projectes solidaris pretén col·laborar en la formació d’una cultura solidària
per a contribuir a la transformació de les relacions que genera la pobresa.

Són prioritaris els projectes que promouen:


l’educació, la cultura, els valors espirituals, la formació professional...



la promoció de la dona, la integració social, la defensa de dels seus drets mitjançant la formació



la salut, mitjançant l’atenció primària, sanejament, potabilització de l’aigua, nutrició, formació
sanitària, salut preventiva, atenció materno-infantil.

La nostra col·laboració amb aquesta entitat pretén:
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donar a conèixer FundEO a la Comunitat Educativa



Crear consciència a la comunitat educativa de la necessitat i deure de ser solidaris amb
persones que no tenen les



mateixes possibilitats que nosaltres en desenvolupar les seves vides



Col·laborar econòmicament amb les necessitats de les obres teresianes existents al 3è mon.



Viure la vessant solidària com a Comunitat Educativa d’un col·legi teresià, respecte a una
missió teresiana



Educar en la solidaritat.

PROJECTE DE COOPERACIÓ FUNDEO CURS 2018-2019

Aquest any tenim un nou repte:

PROMOURE I ALENTAR L’ESCOLARITZACIÓ DE LES NOIES PROPORCIONANT UN MENJAR
ADECUAT, SA I EQUILIBRAT A L’INTERNAT DE MAN (COSTA D’IVORI)

L’objectiu és millorar l’atenció personalitzada i recolzament econòmic per l’alimentació de les joves que es
troben en el internat
El que volen aconseguir és mantenir i fer un bon seguiment de la seva escolarització: oferint bones
condicions d’estudi amb una alimentació sana i en quantitat suficient.
També pretenen que les noies interioritzin la seva pròpia dignitat. Són més conscients dels seus drets i els
seus deures. Per una altra banda són capaces de defensar-se dels abusos i d’enfrontar-se a les dificultats
de ser dones. Tenen els àpats diaris necessaris.
La nostra col·laboració com escola serà de 1.500 euros.
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10. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

El Pla de Formació Permanent té com a principal objectiu cobrir les necessitats de formació del personal del
Centre per tal de portar a terme el nostre pla estratègic. La formació del col·legi Pare Enric d’Ossó es
fonamenta en el procés de canvi pedagògic i d’innovació metodològica iniciat els darrers cursos al qual
s’afegeix la participació en el programa ESCOLA NOVA 21, el pla d’interioritat i les línies d’acció proposades
per la FET.
Marc d’actuació proposat per la FET:
●

Potencia al professor com guia cap els continguts interdisciplinaris, fent servir noves tecnologies i
metodologies que motivin als alumnes a ser proactius i protagonista del seu propi aprenentatge, al
mateix temps sentint-se responsable com a transformador social.

●

Posar l’accent en el desenvolupament de la línia que convida a potenciar els talents i creativitat de
les persones per afavorir el seu creixement.

●

Continuar implementant progressivament el “Plan de Formación Carismática” tenint cura,
especialment de fiançament de la formació i “Los encuentros de oración” per a tot el personal FET,
amb la clau que tots som educadors.

●

Caminar cap a un lideratge espiritual, afavorint temps per a l formació teològica i la preparació per a
la funció directiva en els col·legis de la FET.

●

Adquirir les competències digitals necessàries, que permetin a l’educador, orientar el procés
educatiu i selectiu de les eines digitals que afavoreixin l’aprenentatge i la comunicació, segons el
Marc Comú de la Competència Digital Docent.

L’Equip Directiu d’acord amb els objectius presentats per la FET, proposa les següents línies d’accions
formatives:
1. Formació carismàtica de tot el personal amb la finalitat d’ aconseguir persones identificades,
cohesionades, compromeses amb les línies identitàries i estratègiques del Centre i la Fundació Escola
Teresiana.
2. Formació en intel·ligència emocional i habilitats necessàries per treballar en equip.
3. Educació de la interioritat per poder desenvolupar estratègies que afavoreixin la cohesió d’equips de
treball, i preparar al personal que implementarà el pla d’interioritat segons el cronograma presentat a la
FET.
4. Formació per continuar amb la millorar de la qualitat pedagògica i el treball per ambients d’aprenentatge.
5. Formació per programar i avaluar per competències a primària i a l’ESO.
6. Formació per conèixer els avenços en neurociència que ens donen la possibilitat de conèixer com aprèn
el cervell per fonamentar el treball i l’actualització pedagògica.
7. Formació del personal per atendre a les famílies en la línia que demana la societat i segons l’estil
teresià.
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11. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’Escola Esportiva té com a objectiu trobar un fil conductor entre l’educació, l’esport i l’art, oferint diversos
camins estables per tal de poder cercar noves vies educatives òptimes per al desenvolupament complet i
global dels infants. Així doncs, a través de l’art i l’esport, l’escola esportiva vol oferir una educació basada en
el correcte desenvolupament emocional, físic i ètic, oferint noves eines per a un òptim ensenyament en
valors.
L’Escola Esportiva de l’escola Pare Enric d’Ossó compta amb nous esquemes de funcionament que intenten
arribar a la diversitat present a la societat, així com a les demandes de cada individu, i aprofitant l’esport i
l’art com a eines potents per a educar a les noves generacions existents.
Tanmateix, l’escola vol oferir als seus alumnes un ampli ventall d’activitats d’esport, d’art i de lleure, que
ajudin a fer de l’escola un centre viu i dinàmic més enllà de l’horari escolar. De la mateixa manera, volem
que serveixin per a conciliar la vida laboral i familiar.
L’oferta, la gestió i l’organització d’aquestes activitats són diverses i estan coordinades per Laura Navarro
(pel que fa les activitats no esportives) i per Abel Delgado (pel que fa les activitats esportives).
Per a qualsevol dubte o informació podeu dirigir-vos a la recepció del Col·legi, cada tarda a partir de les 17
hores, o contactant a través del correu electrònic del Raül Pozueta per extraescolars esportives
raul.pozueta@bellvitge.escolateresiana.com
o el telèfon 93.335.26.62.
Per
les
activitats
d’anglès
i
tallers
laura.navarro@bellvitge.escolateresiana.com

d’estudi,

En funció de la demanda es faran els grups i equips possibles.
Extraescolars 2018/19
Dilluns de 17h a 18.30h:
* Futbol- només cicle incial i un equip de 3r i 4rt ESO
* Iniciació esportiva- P3, P4 i P5
Dimarts de 17h a 18.30h:
* Bàsquet- des de 1r fins a 6è
* Ball esportiu i zumba- des de P3 fins a 6è
* Guitarra: des de 1r fins a 6è
* Piscina- P3, P4 I P5 de 17h a 19h
Dimecres de 17h a 18.30h:
* Futbol- només cicle incial i un equip de 3r i 4rt ESO
* Iniciació esportiva- P3, P4 i P5
* Piscina- des de 1r fins a 6è de 17h a 19h
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el

contacte

és

Laura

Navarro:

Dijous de 17h a 18.30h:
* Bàsquet- des de 1r fins a 6è
* Ball esportiu i zumba- des de P3 fins a 6è
Divendres de 17h a 18.30h:
* Patinatge- des de p4 fins a 6è

ACTIVITATS NO ESPORTIVES


ESCOLA D’IDIOMES

El Centre ha vist la necessitat d’oferir activitats extraescolars en llengua anglesa com a una de les maneres
de millorar voluntàriament la competència lingüística dels alumnes.
L’oferta va dirigida a tot l’alumnat del centre, des de P3 fins a 2n de Batxillerat, distribuïts en grups reduïts
per nivells.
A partir d’aquest curs 2018-19, l’escola aposta per la filosofia de Kids&Us, que fa servir una metodologia
d’aprenentatge basada en el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés que té lloc en un
ordre determinat, natural i espontani.
Els objectius que volem aconseguir amb aquesta escola d’idiomes són:
o Complementar i reforçar l’anglès curricular.
o Grups reduïts.
o Cursos adaptats a cada edat.
o Sessions dinàmiques 100% en anglès.
o Innovació i millora constants.
L’ensenyament es realitza a la pròpia escola per part de professionals amb la preparació i titulació adient a
cada edat i nivell que pertanyen a KIDS&US.
Per a més informació us adjuntem el seu enllaç: https://www.kidsandus.es/ca/



TALLERS D’ESTUDI

o
Adreçat a nens i nenes de Primària i ESO. S’oferirà un espai tranquil i adequat de treball, en grups
reduïts, on rebran assessorament a l’hora de realitzar les tasques escolars.
o
Es reforçaran matèries i temes que presentin una major dificultat, a la vegada que s’oferiran eines i
tècniques d’estudi.
o
L’educador d’aquests tallers contactarà amb el tutor o professor de matèria per tal de veure en què i
com poder ajudar als alumnes, i d’aquesta manera fer una tasca d’equip que afavoreixi el seu progrés
educatiu.
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